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dziecięcy bohater pojawił się w kinie 
praktycznie równocześnie z narodzinami 
samego medium. Jako centralna postać 
utworu filmowego początkowo prze-
de wszystkim bawił i wzruszał publicz-
ność, która z przyjemnością śledziła ekra-
nowe perypetie pełnych wdzięku dzieci, 
na przykład tytułowego bohatera Brzdąca 
charlesa chaplina (1921) czy też, gra-
nej przez shirley temple, panny Lloyd 
shermon z Małego pułkownika davida 
butlera (1935). wraz z rozwojem nowych 
gatunków, takich jak film dziecięcy, mło-
dzieżowy czy familijny, mały bohater 
zyskał jeszcze większą popularność, jego 
obecność zaś najwyraźniej zaznaczała 
się w kinie adresowanym do widzów naj-
młodszych. nie oznacza to jednak, iż stał 
się on postacią obecną wyłącznie w fil-
mach o charakterze rozrywkowym. Obok 
tego rodzaju filmów powstawały bowiem 
– i nadal powstają – takie, których isto-
tą jest ukazanie poważnych problemów 
i dramatów dotykających najmłodszych, 
mówienie o sprawach trudnych z perspek-
tywy innej niż dorosła. w tym nurcie kina 
odnaleźć można szereg dzieł wybitnych 
reżyserów, między innymi filmy Jeana 
Vigo (Pała ze sprawowania, 1933), Vittoria 
de siki (Dzieci ulicy, 1946; Złodzieje 
rowerów, 1948), René clémenta (Zaka-
zane zabawy, 1951), François truffaut 
(Czterysta batów, 1959), andrieja tar-
kowskiego (Dziecko wojny, 1962), carlosa 

saury (Nakarmić kruki ,  1978), neila 
Jordana (Chłopak rzeźnika, 1997) czy 
stephena daldry (Billy Elliot, 2001). 
dziecięcy bohater znalazł swoje miejsce 
także w polskim kinie. do klasyki rodzi-
mej kinematografii zaliczyć można szereg 
filmów, w których twórcy oddali głos dzie-
ciom. są wśród nich: Świadectwo urodze-
nia stanisława Różewicza (1960), Dreszcze 
wojc iecha  Marczewsk iego  (1978) , 
Niedzielne igraszki Roberta glińskiego 
(1983) ,  300 mi l  do  n ieba  Mac ie ja 
dejczera (1989) i Cześć Tereska Roberta 
glińskiego (2000). wśród twórców pol-
skiego kina, którzy uczynil i  dziecko 
medium swojej artystycznej wypowie-
dzi, najważniejsze miejsce zajmuje Janusz 
nasfeter. choć miał on w swym dorobku 
także inne filmy, to jednak znakiem roz-
poznawczym jego twórczości było kon-
sekwentne opowiadanie przede wszyst-
kim o kwestiach natury moralnej oraz 
egzystencjalnej właśnie z perspektywy 
dziecka. w tym kręgu sytuuje się między 
innymi zrealizowany w 1970 roku film 
nasfetera Abel, twój brat. Również wśród 
najmłodszego pokolenia polskich reży-
serów dziecięcy bohater znalazł swoich 
zwolenników. na szczególną uwagę zasłu-
guje tu dokonanie sławomira Fabickiego, 
który w ramach niespełna półgodzin-
nej etiudy szkolnej Męska sprawa (2001) 
zawarł przejmujący obraz cierpienia dzie-
cka doświadczonego przemocą domową.



ABEL, TWÓJ BRAT
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Reżyser i scenarzysta filmowy, pisarz; 
urodzony w 1920 roku w warszawie, 
zmarł w 1998 roku. ukończył wydział 
Reżyserii pwsF w Łodzi. po studiach pra-
cował w wytwórni Filmów Oświatowych 
w Łodzi (1950-1956), gdzie zrealizował 
filmy: Brudasek (1951), Staś spóźnialski 
(1952), Obrazki nr 1/55 (1955), Koledzy 
(1956) i inne. Od 1956 roku był wykła-
dowcą w pwsF w Łodzi. zasłynął jako 
reżyser i scenarzysta filmów, których 
głównymi bohaterami były dzieci. kręcił 
je według własnych opowiadań lub ory-
ginalnych scenariuszy pisanych wspól-

nie z żoną teresą. Obok filmów z dzie-
cięcym bohaterem nasfeter miał w swym 
dorobku także inne filmy, nowele i sce-
nariusze filmowe, słuchowiska radiowe 
oraz utwory prozatorskie publikowa-
ne na łamach pism literackich, a tak-
że powieść Łowcy kangurów. wybrana 
f i lmograf ia :  Małe dramaty  (1958) , 
Kolorowe pończochy (1960), Mój sta-
ry (1962), Zbrodniarz i panna (1963), 
Niekochana (1965), Weekend z dziew-
czyną (1968), Abel, twój brat (1970), 
Motyle (1972), Moja wojna, moja miłość 
(1975), Królowa pszczół (1977).

scenarzysta i reżyser filmowy; urodzo-
ny w 1970 roku w warszawie. zanim 
rozpoczął studia w pwsFtVit w Łodzi, 
przez trzy lata studiował na wydziale 
Matematyki, informatyki i Mechaniki 
uw. w 1995 roku ukończył studium 
scenariuszowe, a w 2002 roku wydział 
Reżyserii pwsFtVit. Od 2001 roku 
jest członkiem europejskiej akademii 
Filmowej. za swój fi lm dyplomowy, 
etiudę fabularną Męska sprawa, otrzy-
mał w 2002 roku nominację do Oscara 
w kategorii „najlepszy aktorski film krót-
kometrażowy”, a także szereg nagród 
na międzynarodowych fest iwalach. 

napisał scenariusze i wyreżyserował dwa 
spektakle telewizyjne: Łucja i jej dzie-
ci (2003) oraz Wesołe miasteczko – pra-
wie bajka (2004). Jego film reklamowy, 
zrealizowany na potrzeby kampanii spo-
łecznej Dzieciństwo bez przemocy, został 
wyróżniony na festiwalu filmów reklamo-
wych w słowenii w 2001 roku. wybrana 
filmografia: Nocą (etiuda szklona, 1996), 
Wewnętrzny 55 (etiuda szkolna, 1997), 
Po drugiej stronie lasu (etiuda szkol-
na, 1998), Bratobójstwo (etiuda szkolna, 
1999), Kaśka, bimber i motocykl (etiu-
da szkolna, 1999), Męska sprawa (etiuda 
szkolna, 2001), Z odzysku (2005).
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 ROK PRODUKCJI 1970
 PRODUKCJA studiO FiLMOwe „iLuzJOn”
 REŻYSERIA Janusz nasFeteR
 SCENARIUSZ teResa nasFeteR, Janusz nasFeteR
 ZDJĘCIA stanisŁaw LOtH
 MONTAŻ kRystyna kOMOsiŃska
 MUZYKA waLdeMaR kazanecki
 OBSADA FiLip ŁObOdziŃski (kaROL MatuLak), 

kataRzyna Łaniewska (eugenia 
MatuLakOwa), witOLd dedeRkO 
(pan JOnasz), zdzisŁaw LeŚniak 
(wycHOwawca kLasy), 
Jacek FedOROwicz (nauczycieL 
giMnastyki), HenRyk bĄk (kieROwnik 
szkOŁy), kRystyna FeLdMan 
(nauczycieLka Śpiewu), 
MaŁgORzata wŁOdaRska 
(nauczycieLka pLastyki), 
HenRyk gOŁĘbiewski (HenRyk baLOn)

 CZAS TRWANIA 88 Min

nowy uczeń – karol Matulak, chłopiec 
wrażliwy, wychowywany przez nadopie-
kuńczą matkę – stara się wkupić w łaski 
grupy kolegów, którzy wiodą prym w kla-
sie. nie zniechęcają go nawet rozmaite 
szykany i złośliwości, jakich doznaje z ich 
strony. karol gotów jest zrobić wiele, 
by zasłużyć na przyjęcie do grona rówieś-
ników. gdy za namową kolegów atakuje 
młodszego chłopca, zostaje za to surowo 
ukarany, jednak nie chce wyjawić powo-
du, dla którego pobił malucha. prawdę 

o incydencie wyznaje w końcu matce, 
ta zaś informuje dyrektora szkoły, kto był 
inspiratorem napadu. winni zostają uka-
rani i postanawiają zemścić się na karolu. 
szykanowany, osaczony przez kolegów 
chłopiec zaczyna nienawidzić i unikać 
szkoły. wkrótce przestaje do niej chodzić 
także dlatego, że zapada na ciężką cho-
robę. po pewnym czasie do szkoły docie-
ra wiadomość o śmierci karola w wyniku 
zapalenia opon mózgowych. uczniowie 
jego klasy są wstrząśnięci tragedią.
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 ROK PRODUKCJI 2001
 PRODUKCJA pwsFtVit w ŁOdzi
 REŻYSERIA sŁawOMiR Fabicki
 SCENARIUSZ sŁawOMiR Fabicki
 ZDJĘCIA bOguMiŁ gOdFReJOw
 MONTAŻ JOanna babicka
 MUZYKA baRbaRa kOLagO
 OBSADA baRtOsz idczak (baRtek idczak), 

MaRiusz Jakus (tReneR), 
MaRek bieLecki (OJciec baRtka), 
kataRzyna baRgieŁOwska 
(Matka baRtka), 
tOMek HOLiŃski (bRat baRtka), 
andRzeJ wicHROwski (szeF 
scHROniska dLa zwieRzĄt), 
gRzegORz kRóL („siwy”), 
MaRiusz piLawski (dyRektOR szkOŁy), 
kataRzyna cHMaRa (katecHetka)

 CZAS TRWANIA 26 Min

etiuda opowiada o 13-letnim bartku 
pochodzącym z biednej łódzkiej rodzi-
ny. Matka utrzymuje rodzinę ze składania 
plastikowych lalek, ojciec jest bezrobot-
ny. sfrustrowany swoją sytuacją męż-
czyzna wyładowuje się, bijąc chłopca 
za najdrobniejsze przewinienia. Matka 
bartka nie potrafi się temu przeciwsta-
wić, młodszy brat nie może mu pomóc. 
chłopiec jest więc sam ze swoim proble-
mem. Ma tylko jednego przyjaciela. Jest 
nim stary pies ze schroniska. nie znajdu-
jąc wsparcia w domu, bartek nie szuka 

go także w szkole – nie chce, by wyszło 
na jaw, że ojciec się nad nim znęca. nikt 
z nauczycieli nie dostrzega jego proble-
mu, prawdopodobnej przyczyny słabych 
wyników w nauce i złego zachowania 
dziecka. bartek nie jest wprawdzie pry-
musem, ma jednak talent do gry w piłkę 
nożną i jest członkiem szkolnej drużyny. 
to właśnie podczas jednego z trenin-
gów przypadkiem światło dzienne ujrzy 
tajemnica bartka, o której, jak się oka-
zuje, tylko dorośli nie mieli wcześniej 
pojęcia.
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zrealizowany w 1970 roku film Abel, 
twój brat był swoistym powrotem Janusza 
nasfetera, autora między innymi Małych 
dramatów (1958) i Kolorowych poń-
czoch (1960), do dziecięcego bohate-
ra. powrotem po kilkuletniej przerwie, 
podczas której reżyser nakręcił ki l-
ka filmów z bohaterem dorosłym. Lata 
70., jak zauważa Roman włodek, były 
w twórczości reżysera okresem „posta-
wy «zaangażowanej», która (…) zaowo-
cowała przerostem celów pedagogicz-
no-dydaktycznych i publicystycznych 
w miejsce własnego, autorskiego spoj-
rzenia”1. Filmy nasfetera z tego okresu 
istotnie przedstawiają świat nieco uprosz-
czony, czarno-biały, pozostają jednak, 
jak wszystkie inne jego filmy z dziecię-
cym bohaterem, naznaczone szczegól-
ną wrażliwością artysty na problemy 
najmłodszych.

PORTRET DZIECKA WRAŻLIWEGO
Janusz nasfeter przedstawia w swoim 
filmie portret dziecka wrażliwego, któ-
re chce odnaleźć swoje miejsce w gru-
pie. wychowywany przez nadopiekuń-
czą matkę karol Matulak pozbawiony jest 
męskiego wzorca osobowego. w jego 
domu czci się wprawdzie pamięć zmar-
łego ojca, ale obcowanie z mitem oraz 
pamiątkami po nieobecnym (fotogra-

fie, szabla) nie może zastąpić prawdzi-
wej relacji ojca z synem. karol powo-
li dorasta i towarzystwo matki przestaje 
mu już wystarczać. tym bardziej pragnie 
więc znaleźć przyjaciół wśród kolegów 
z nowej szkoły. Jest delikatny i grzeczny, 
ale również irytujący w swoich próbach 
zaistnienia w klasie oraz nieco nachal-
nych popisach (recytacja wiersza), które 
mogą być przez innych uczniów odebra-
ne jako lizusostwo. wszystko to sprawia, 
iż staje się idealnym obiektem żartów 
i prowokacji grupy łobuziaków, którzy 
przed karolem znęcali się już nad kil-
koma uczniami – „innymi”, niepełno-
sprawnymi. docinki kolegów sprawiają 
Matulakowi przykrość, ale nie znie-
chęcają go. chłopak stara się wkupić 
w łaski rówieśników, a ci z kolei nie tyl-
ko bawią się jego kosztem, ale również 
wykorzystują go. w imię nowej „przy-
jaźni” karol stara się naśladować kole-
gów. uczy się palić, przeklinać, uda-
je, że ukradł ze sklepu lizaki. w końcu 
gotów jest nawet zaatakować młodsze-
go od siebie chłopca, a potem, mimo 
konsekwencji, nie wydaje współodpo-
wiedzialnych. wszystko to zapewnia 
mu na chwilę pewien rodzaj akceptacji 
ze strony kolegów. gdy jednak, za spra-
wą interwencji matki karola, prawda 
o pobiciu młodszego dziecka wycho-

SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ

1  R. włodek, Janusz Nasfeter – Dziecko też człowiek [w:] Autorzy kina polskiego, red.: g. stachówna 
i J. wojnicka, kraków 2004, s. 20.

MĘSKA SPRAWA
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dzi na jaw i pozostali uczestnicy zaj-
ścia, jego prowodyrzy, zostają ukarani, 
na głowę Matulaka ponownie spada grad 
szykan. wrażliwe dziecko bardzo prze-
żywa tę sytuację. w wyobraźni widzi 
siebie jako pogromcę swoich opraw-
ców (nieco surrealistyczna scena walk 
bokserskich). w rzeczywistości jednak 
nie jest w stanie się obronić. Jego cho-
roba, a potem śmierć nie są wprawdzie 
bezpośrednią konsekwencją zaszczucia 
przez kolegów, doznane krzywdy sprawi-
ły jednak, że szczególnie wrażliwe dzie-
cko straciło radość życia, znienawidziło 
otaczający je świat.

P R O B L E M A T Y K A  U T W O R U
Abel, twój brat miał być w intencji reży-
sera filmem mówiącym o problemie 
samotności. nie tyle samotności dzie-
cka, ile samotności człowieka w ogó-
le. z niej bowiem, zdaniem nasfetera, 
wynika agresja i wszelkie zło. poruszając 
temat uniwersalny, ponadczasowy, reży-
ser nie umieścił akcji swojego filmu 
w jakimś konkretnym czasie. choć nar-
rator w otwierającej scenie lokuje roz-
grywające się wydarzenia w latach trzy-
dziestych XX wieku, to jednak w filmie 
ewidentnie dochodzi do przemieszania 
realiów. Już w czołówce tłem biegnące-
go z latawcem głównego bohatera fil-
mu, którego ubiór jest nieco staromod-
ny, jest osiedle bloków z wielkiej płyty. 
w kilku innych ujęciach w tle pojawia 
się z kolei budynek elektrociepłowni 
w siekierkach. 
nie tylko przemieszanie realiów, ale rów-
nież nawiązania do motywów biblijnych 
służą uniwersalizacji przesłania filmu 

mówiącego o tym, że wszyscy są w świe-
cie równie samotni i bezbronni, oraz 
stanowiącego apel, by nie wyrządzać 
innym krzywdy. Oczywistym nawiąza-
niem do biblijnej historii kaina i abLa 
jest już sam tytuł filmu. innym odwoła-
niem do biblii jest obecność w filmie 
charakterystycznej postaci starego dzi-
waka o imieniu JOnasz. skrzywdzony 
przez najbliższych sobie ludzi, obłąkany 
starzec włóczy się po okolicy i, niczym 
prorok, przekazuje boże przesłanie miło-
ści bliźniego. Jest on zarazem kolejnym, 
obok narratora, komentatorem rozgry-
wających się w filmie wydarzeń, swego 
rodzaju chórem z antycznej tragedii. 
wykluczony ze społeczeństwa człowiek 
to również dorosły odpowiednik głów-
nego bohatera, a jego los staje się meta-
forą losu ludzi „innych”, odrzuconych 
i skrzywdzonych.
w filmie, prócz głównego, bardziej uni-
wersalnego, i metafizycznego problemu 
ludzkiej samotności, poruszony zostaje 
także inny temat. wydaje się on rów-
nie ważny i ponadczasowy, ale przy-
należy raczej do sfery społecznej. Jest 
to problem „złego”, dysfunkcyjnego 
modelu wychowania. w wielu swoich 
filmach nasfeter kreślił portrety dzie-
ci biednych, zaniedbanych, pozbawio-
nych opieki. tymczasem w filmie Abel, 
twój brat zaprezentował sytuację inną. 
dziecko jest tu kochane, zadbane, żyje 
w dobrych warunkach. Mimo to cier-
pi, a sposób, w jaki jest wychowywa-
ne, izoluje je, nie pozwala mu nawią-
zać właściwych relacji z otoczeniem. 
nadopiekuńcza matka wyrządza dzie-
cku krzywdę nie brakiem, ale nadmia-
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rem swej miłości. zasady, jakie mu 
wpaja – grzeczność, uległość, uprzej-
mość – są oczywiście słuszne, czy-
nią jednak karola bezbronnym wobec 
brutalnej rzeczywistości, uniemożli-
wiają nawiązanie prawidłowych rela-
cji z rówieśnikami. Matka wychowuje 
więc syna na przyszłą ofiarę, na kogoś, 
kto będzie przez otoczenie odrzuca-
ny albo wykorzystywany. kobieta, być 
może nieświadomie, ogranicza kontakt 
dziecka z rówieśnikami. Obawy zwią-
zane z tym, by karol nie wpadł w złe 
towarzystwo, powodują, że nadmier-
nie przywiązała go do siebie. krótkie, 
przerywające tok akcji retrospektywne 
ujęcia przedstawiające radosne chwi-
le w życiu karola to chwile spędzone 
tylko z matką, bez towarzystwa innych 
dzieci. chłopiec dobrze się  z nią czu-
je, ale zastąpiła mu ona dziecięcych 
przyjaciół. Matka głównego bohatera 
nie tylko bezgranicznie go kocha, ale 
również obarcza go ciężarem własnych 
oczekiwań, pokładanych w nim nadziei. 
karol ma się uczyć, by zostać „kimś”, 
a być może w przyszłości zaopiekować 
się matką, która przedwcześnie owdo-
wiała. Mimo że kobieta pragnie mieć 
kiedyś w karolu oparcie, kogoś, kto 
zastąpi nieobecnego w jej życiu męż-
czyznę, to jednak nie potrafi takiego 
mężczyzny wychować. Jej przekona-
nie, że dla chłopca w wieku szkolnym 
interesującą lekturą może być Ania 
z Zielonego Wzgórza, którą sama jako 
dziecko chętnie czytała, najlepiej dowo-
dzi, iż kobieta nie do końca rozumie 
potrzeby swojego syna, a w konsekwen-
cji popełnia wychowawcze błędy.

brak zrozumienia dla potrzeb dziecka 
widoczny jest nie tylko w postawie mat-
ki, ale również w podejściu nauczycieli. 
szkoła w filmie nasfetera jest miejscem, 
w którym nikt nie zauważa ani nie usi-
łuje zapobiec sytuacji, w jakiej znalazł 
się karol, a przed nim jeszcze kilku innych 
chłopców. nauczyciele sprawiają wraże-
nie ludzi mało sympatycznych, nie są dla 
swoich uczniów autorytetami. Abel, twój 
brat jest więc także krytyką szkoły jako 
miejsca, w którym nie próbuje się dotrzeć 
do prawdziwych problemów dzieci i roz-
wiązywać ich, gdzie wychowanie ogra-
nicza się do wygłoszenia przez nauczy-
ciela kilku pouczających zdań.

K O N C E P C J A  P L A S T Y C Z N A
Film spięty jest klamrą, w której narra-
tor zza kadru komentuje przedstawione 
wydarzenia. zarówno scena otwierająca 
film, stanowiąca wprowadzenie i prezen-
tację bohaterów (uczniów piątej klasy i ich 
wychowawcy), jak i scena końcowa, będą-
ca swoistym podsumowaniem, rozgrywają 
się w kaplicy fotografowanej w mrocznej 
tonacji. narrator zwraca się bezpośrednio 
do widzów, jego słowa zaś mają charakter 
oskarżycielski wobec uczniów zebranych 
na pogrzebie kolegi. ujęcia przedstawia-
jące kaplicę i zgromadzoną w niej kla-
sę pojawiają się również w innych częś-
ciach filmu. Raz po scenie, gdy chłopcy 
rozbierają Matulaka do naga, i drugi raz, 
gdy maltretowany karol ucieka do szkol-
nej toalety. stanowią przerywniki, służą 
podkreśleniu dramatyzmu wspomnianych 
sytuacji i wskazują na ich tragiczny sku-
tek, o którym uczestnicy wydarzeń jeszcze 
nie wiedzą.
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Fabularny bieg wydarzeń wyznaczają 
wyraźnie określone pory roku. Film rozpo-
czyna się jesienią, wraz z nowym rokiem 
szkolnym, a kończy wiosną, gdy do szko-
ły dociera wiadomość o śmierci Matulaka. 
w strukturze całego filmu przeważają krót-
kie scenki, małe obserwacje, które ukła-
dają się w całe sekwencje. w obrębie 
tych sekwencji wiele pojedynczych scen 
można by jednak dowolnie przestawiać. 
w filmie nasfetera można również zaob-
serwować dużą konsekwencję w opero-
waniu tonacją barwną zdjęć. Mroczne 
i przesycone czernią są sceny rozgrywa-
jące się w kaplicy, jasne, pełne światła 
– ujęcia przedstawiające karola bawiące-
go się w towarzystwie matki, intensywne, 
ciepłe barwy dominują natomiast w pozo-
stałych scenach filmu. 
„dla pokolenia dzisiejszych młodych 
widzów [nasfeter] pozostaje twórcą nie-
znanym. a i przez wielu starszych też 
nie został rozpoznany do końca”2 – pisze 
Maciej Maniewski. Jednym z podstawo-
wych problemów jego twórczości było nie-
wątpliwie pewne niezdecydowanie reżyse-
ra co do adresata jego utworów. nasfeter 

często chciał, by jego filmy przemawia-
ły zarówno do dzieci, jak i do dorosłych. 
w efekcie nie zawsze potrafił dotrzeć 
do którejkolwiek z tych grup, czego inne-
go poszukuje bowiem w kinie najmłod-
sza, a czego innego dojrzała publiczność. 
twórczość nasfetera, szczególnie z per-
spektywy czasu, razić też może nieco swą 
naiwnością, dydaktyzmem, nadmierną 
publicystyką czy wreszcie sentymenta-
lizmem. nie zmienia to jednak faktu, iż 
jest ona w polskiej kinematografii zjawi-
skiem wyjątkowym. dotychczas bowiem 
żaden inny polski twórca tak chętnie i kon-
sekwentnie nie odwoływał się do postaci 
najmłodszych i nie czynił tematem swo-
ich filmów dziecięcych dramatów, które 
zarazem stanowią punkt wyjścia do roz-
ważań o kondycji człowieka. „nasfeter 
rozpoczął twórczość fabularną w okresie 
dominacji polskiej szkoły filmowej. gdy 
na ekranie rozważano wielkie dramaty 
polaków uczestniczących w Historii, miał 
odwagę wstąpić na własną drogę i pokazy-
wać «małe dramaty», wpisując się w dru-
gi, egzystencjalny nurt polskiej szkoły”3 
– podsumowuje Roman włodek.

2  M. Maniewski, Czysty ton, „kino” 1998, nr 7/8, s. 50.
3  R. włodek, op. cit., s. 23.

etiuda FiLMOwa jako gatunek niesie 
ze sobą szereg ograniczeń. Jak każda krót-
ka forma wymaga od twórcy wyjątkowej 
dyscypliny. całość opowiadanej historii 
musi zawrzeć się w ciągu kilku, kilkuna-
stu minut, co oczywiście wymusza na auto-
rach pewne samoograniczenie i oznacza 

eliminację elementów zbędnych, skupie-
nie się wyłącznie na tym, co najbardziej 
znaczące. wpisanie się w takie ramy bywa 
zadaniem trudnym, najlepiej bowiem 
obnaża niedoskonałości warsztatu arty-
sty. w swojej etiudzie fabularnej Męska 
sprawa sławomir Fabicki udowodnił, iż 
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dwadzieścia sześć minut to wystarczają-
co dużo czasu, by ciekawie opowiedzieć 
historię, która przecież łatwa do opowie-
dzenia nie jest. pokazał, że w tych ramach 
można zmieścić nie tylko wątek główny, 
ale również wątki poboczne, że da się wia-
rygodnie scharakteryzować poszczególne 
postaci, wystarczy bowiem do tego zale-
dwie kilka ujęć, krótkich dialogów czy 
drobnych gestów. wydaje się wręcz, iż 
ograniczenia, jakie narzuca formuła fil-
mowej etiudy, w tym wypadku pomogły, 
a nie przeszkodziły w stworzeniu interesu-
jącego filmu, będącego nie tylko studium 
domowej przemocy, ale również ciekawą 
obserwacją codzienności.

D Z I E C K O  M A L T R E T O W A N E
Fabicki w swoim filmie nakreśla wizeru-
nek człowieka doświadczającego przemo-
cy ze strony najbliższych. główny boha-
ter filmu, trzynastoletni bartek idczak, jest 
przedstawiony jako przeciętny chłopak, 
jakiego można spotkać na każdym niemal 
podwórku. dobrze odnajduje się w gro-
nie rówieśników, koledzy darzą go sym-
patią. Jego relacje z młodszym bratem 
wydają się dobre. Ma poczucie humo-
ru, jest dobrym obserwatorem (udanie 
parodiuje nauczyciela wf.), ma również 
cechy lidera grupy. chłopak jest ponad-
to troskliwy i wrażliwy, o czym świadczy 
już pierwsza scena filmu, w której bartek 
odwiedza schronisko dla zwierząt, gdzie 
dogląda starego, schorowanego psa, oraz 
dalsze sceny, w których trzynastolatek 
przynosi zwierzęciu ukradzione w szko-
le kanapki i sprzeciwia się jego uśpieniu. 
nie znaczy to jednak, że główny boha-
ter Męskiej sprawy jest ideałem. w szko-

le bartek nie jest prymusem, ma również 
na sumieniu rozmaite, mniejsze i więk-
sze grzeszki – pali papierosy w szkolnej 
toalecie, kradnie kanapki z tornistrów 
innych dzieci (dla swojego ukochanego 
psa), dokucza koleżankom, zdarza mu 
się nie uważać na lekcjach. wszystkie te 
przewinienia powodują, że dyrektor szkoły 
grozi mu nawet wyrzuceniem. Ratunkiem 
dla bartka jest jednak jego niewątpliwy 
talent do gry w piłkę nożną. dzięki niemu 
może liczyć na wstawiennictwo nauczy-
ciela wf., któremu zależy na tak dobrym 
zawodniku, kapitanie szkolnej drużyny. 
główny bohater filmu Fabickiego jest więc 
postacią skonstruowaną z wielu cech jed-
noznacznie pozytywnych, choć również 
niepozbawioną pewnych wad, co nadaje 
jej rys wiarygodności.
Jednak w portrecie bartka widz otrzymuje 
nie tylko sprawnie nakreślony obraz współ-
czesnego trzynastolatka, ale również prze-
konujący siłą argumentacji wizerunek dzie-
cka maltretowanego, które ze wszystkich 
sił walczy o swoją godność. Jak wiele ofiar 
przemocy bartek wstydzi się tego, że nią 
jest. niechęć do rozbierania się podczas 
piłkarskiego treningu, a potem dobrowolna 
rezygnacja z zajęć, aby podczas zdejmo-
wania ubrania nikt nie zauważył śladów 
bicia, obciągane nerwowo rękawy swe-
tra podczas rozmowy z dyrektorem szko-
ły, strach malujący się na twarzy, a w koń-
cu także płacz, gdy nauczyciel zagroził, 
że porozmawia z ojcem chłopca – wszyst-
kie te sytuacje, zachowania, emocjonalne 
reakcje, odruchowe gesty świadczą o tym, 
że bartek odczuwa wstyd i upokorzenie 
z powodu tego, co go spotyka. Oczywiście 
ma również świadomość, że ujawnienie 
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prawdy może wpędzić go w kolejne kło-
poty i spowodować nie zakończenie, ale 
wręcz eskalację przemocy (na to wskazy-
wać może końcowa scena filmu, w której 
bartek nie chce wyjść z boksu psa bukieta). 
chłopiec, jak wiele ofiar domowej prze-
mocy, nie wierzy, że ktoś naprawdę może 
mu pomóc. zwłaszcza że nawet najbliżsi 
(matka) wydają się w tej sytuacji bezrad-
ni. co więcej, ujawnienie prawdy ozna-
cza również nielojalność wobec rodziny, 
wobec własnego ojca.

O B R A Z Y  P R Z E M O C Y
choć głównym tematem filmu jest prze-
moc, której doświadcza dziecko bite przez 
ojca, to jednak w etiudzie Fabickiego 
nie pokazano takiego momentu. „Fabicki 
nie epatuje aktem przemocy, ona się doko-
nuje między kadrami; dla nas zostaje obraz 
zaszczutego dziecka, które dzieli wspól-
notę losu ze zdychającym w azylu psem”4 
– pisze wojciech kuczok. scena, w której 
bartek jest zmuszony przez tatę do czyta-
nia na głos uwag z dzienniczka, gdy widać 
jego strach i łzy, zachowanie ojca szykują-
cego pas oraz innych domowników ucie-
kających, chowających się, nie pozostawia 
oczywiście wątpliwości co do dalszego bie-
gu wypadków. słychać zresztą, jak ojciec 
każe bartkowi ściągać spodnie, a potem 
kłaść się (widz w tym momencie ogląda 
skulonego pod kuchennym stołem, roz-
trzęsionego brata bartka, który nie chcąc 
słyszeć tego, co zaraz nastąpi, zakrywa 
sobie uszy). Jednak po pierwszym uderze-
niu następuje przeskok do kolejnej sceny 
(montaż „na dźwięku”), która rozpoczyna 

się ujęciem chłopaka kopiącego w meta-
lową bramę. pozwala to dźwiękowi, który 
przed chwilą można było uznać za odgłos 
bicia, przypisać zupełnie inne znaczenie, 
przyporządkować go innej sytuacji.
ów zabieg montażowy oraz nieobecność 
przemocy w warstwie wizualnej nie ozna-
czają jednak, iż to, co jest przecież głów-
nym tematem f i lmu, staje s ię mniej 
wymowne i wyraziste. przeciwnie, siła 
przekazu jest tu dodatkowo wzmocniona, 
bowiem to, że usłyszany właśnie dźwięk 
okazał się nie odgłosem bicia, ale kopa-
nia w metalową bramę, wcale nie umniej-
sza dramatyzmu sytuacji, która jeszcze 
przed chwilą rozgrywała się na oczach 
widzów. Owo zestawienie obrazu i dźwię-
ku raczej podnosi napięcie, niż je rozłado-
wuje. natomiast nieobecność przemocy 
w warstwie wizualnej dodatkowo podkre-
śla istotę przedstawionego w filmie prob-
lemu. przemoc domowa jest wszak tym, 
czego świadkami są wyłącznie członko-
wie rodziny, jest zamkniętą w czterech 
ścianach tajemnicą, której nie ogląda nikt 
z zewnątrz. ci, którzy do dotkniętej prze-
mocą rodziny nie należą, mogą zobaczyć 
nie sam akt, ale jego skutki – rany i siniaki 
– a niekiedy także usłyszeć jego odgłosy, 
które jednak łatwo pomylić z dźwiękiem 
kopania w metalową bramę.
choć nie widać w Męskie j  sprawie , 
jak ojciec bije bartka, to jednak w filmie 
oglądamy dwie inne sceny przemocy. 
pierwszą jest moment kulminacyjny filmu, 
gdy nauczyciel poznaje tajemnicę główne-
go bohatera. brutalność, z jaką mężczy-
zna usiłuje zdjąć z chłopca ubranie, rodzi 

4  w. kuczok, Pręgi, „kino” 2002, nr 1, s. 7.
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oczywiste skojarzenie z tym, czego bartek 
na co dzień doświadcza w domu od włas-
nego ojca. choć nauczyciel nie wymie-
rza tu ciosów za pomocą pasa czy meta-
lowej rurki, to jednak cierpienie chłopca 
nie jest przez to mniejsze. Oto wychodzi 
na jaw jego tajemnica, coś czego się wsty-
dzi, a świadkami tego wstydu i poniżenia 
są koledzy z drużyny. koledzy wprawdzie 
wiedzieli o tym, że bartek jest przez ojca 
bity, ale w pewnym sensie akceptowali 
i szanowali prawo chłopca do zachowa-
nia tej ponurej prawdy dla siebie. w imię 
męskiej solidarności udawali, że nie są jej 
świadomi.
kolejna scena przemocy to moment, gdy 
nauczyciel wpada do domu bartka w poszu-
kiwaniu chłopca, który uciekł po incyden-
cie na boisku. widząc leżącego w łóżku 
ojca, działa instynktownie, rzuca się na nie-
go, brutalnie odpycha próbującą interwe-
niować żonę. ten impuls – spowodowa-
ny, słusznym wprawdzie, wzburzeniem 
– wynika prawdopodobnie nie tyle z chę-
ci ukarania ojca bartka, ile raczej odrea-
gowania własnych emocji; nauczyciel jest 
również osobą skłonną do gwałtownych 
zachowań. dopiero gdy trener odnajdu-
je chłopca ukrywającego się w schroni-
sku, gdy dostrzega jego smutne, przera-
żone oczy – takie same jak oczy starego 
psa – wówczas dociera wreszcie do niego, 
że on także wyrządził bartkowi krzywdę, 
że on również stosował wobec niego prze-
moc, a w decydującej chwili nie zareago-
wał tak, jak powinien, że zawiódł.
Męska sprawa, choć jest filmem z dziecię-
cym bohaterem, nie jest bynajmniej obra-
zem łatwym w odbiorze. Świat, w którym 
żyje mały bohater, to nie kolorowa sie-

lanka. przepełniają go przemoc i strach. 
dzieciństwo bywa w nim niekiedy cza-
sem radosnej zabawy, ale znacznie częś-
ciej oznacza łzy i cierpienie.

P R O B L E M Y  S P O Ł E C Z N E
w Męskiej sprawie, oprócz tematu prze-
mocy prowadzonego w głównym wątku, 
przedstawione zostały również inne, waż-
ne problemy społeczne. pierwszy z nich 
to bezrobocie. temat ten nie jest poruszo-
ny wprost. właściwie tylko w jednej scenie 
mowa jest o tym, że ojciec bartka wybie-
ra się do pośredniaka (żona ponagla go 
do wyjścia, chcąc w ten sposób uchronić 
syna przed biciem). nic innego o bezro-
bociu ojca nie jest powiedziane, a mimo 
to wyraźnie daje się odczuć, w jaki spo-
sób ta sytuacja wpływa na rodzinę. brak 
pracy dotyka bowiem nie tylko tego, kto 
ją stracił, ale również jego najbliższych, 
i to nie jedynie w sensie materialnym, ale 
także w sensie psychologicznym i emocjo-
nalnym. pod tym względem szczególnie 
trudna wydaje się właśnie sytuacja zaryso-
wana w Męskiej sprawie. pracy nie ma tu 
ojciec, a więc głowa rodziny, ktoś, kto 
zgodnie z kulturowym stereotypem powi-
nien utrzymywać dom. w rodzinie bartka 
idczaka rolę jedynego żywiciela najwyraź-
niej przejęła na siebie pracująca chałup-
niczo matka. przy tradycyjnym podziale 
ról bezrobotny mężczyzna praktycznie 
nie ma zajęcia. nie włącza się do prac 
domowych, całymi dniami leży w łóż-
ku, jest bierny, apatyczny. Jednocześnie 
za wszelką cenę stara się zachować swój 
autorytet głowy rodziny, udowodnić sobie 
i innym, że coś jeszcze od niego zależy. 
w jego mniemaniu jedynym sposobem, 
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w jaki może to uzyskać, a zarazem pod-
stawowym mechanizmem odreagowywa-
nia negatywnych emocji, jest stosowanie 
przemocy wobec najbliższych.
inny ciekawy problem, który zarysowuje 
się w Męskiej sprawie, to relacje panu-
jące w szkole. Jest ona miejscem, gdzie 
dzieci nie znajdują oparcia, nie ma w niej 
bowiem ludzi, których mogłyby obdarzyć 
zaufaniem. nie zasługuje na nie dyrek-
tor szkoły, który w imię sportowych suk-
cesów placówki przymyka oko na poczy-
nania nauczyciela, palenie papierosów 
przez uczniów zaś traktuje jako problem 
o tyle, o ile ktoś da się przyłapać na tej 
czynności na terenie szkoły. pojawiająca 
się na chwilę, w jednej zaledwie scenie, 
katechetka również nie sprawia wraże-
nia osoby zainteresowanej problemami 
uczniów. nauczyciel wf. także nie jest 
dobrym powiernikiem dziecięcych sekre-
tów. Jest to człowiek bezwzględny, gru-
boskórny i brutalny. Liczy się dla niego 
wyłącznie jeden cel – obronienie tytułu 
mistrzowskiego oraz zdobycie kolejnego 
pucharu w piłce nożnej wraz ze szkolną 
drużyną, której jest trenerem. aby to osiąg-
nąć, gotów jest nie tylko zwalniać swo-
ich podopiecznych z innych lekcji, ale 
nawet, w zamian za dobrą grę na zawo-
dach, załatwiać im promocję do następ-
nej klasy. Jego zainteresowanie bartkiem 
i wizyta w domu chłopca spowodowana 
jest nie tyle troską o ucznia, ile świado-
mością, że chłopak jest cennym zawod-
nikiem i jego rezygnacja z gry w drużynie 
może znacząco osłabić zespół. poznając 
tajemnicę bartka, nauczyciel jest oczywi-
ście zaszokowany i wzburzony. Ma świa-
domość, że to, co się dzieje w domu chło-

paka, jest złe, ale też nie bardzo wie, 
co mógłby i co powinien w tej sytuacji 
zrobić. w szkole nie ma więc dorosłych, 
którym dziecko mogłoby powierzyć swo-
je tajemnice, do których mogłoby zwrócić 
się z problemem. Obraz szkoły w Męskiej 
sprawie jest jednoznacznie negatywny. 
O ile bowiem sytuacja panująca w domu 
głównego bohatera może być w pewnym 
sensie tłumaczona (choć nie usprawiedli-
wiona!) bezrobociem ojca i destrukcyjnym 
wpływem tego stanu rzeczy na całą rodzi-
nę, to dla sytuacji panującej w szkole, dla 
postaw nauczycieli żadnego wytłumacze-
nia w filmie znaleźć nie można.
patologiczna, dotknięta bezrobociem 
rodzina oraz szkoła, która nie daje swo-
im uczniom wsparcia, to niejedyne środo-
wiska sportretowane w Męskiej sprawie. 
ciekawych obserwacji dostarcza bowiem 
Fabicki, prezentując rówieśników bartka 
– dzieci z ubogich, miejskich rodzin. ich 
sposób na życie to gra w piłkę, a najlep-
szym do tego miejscem jest oczywiście 
szkolne boisko, zapewne jedyne w okolicy. 
Jest więc boisko swoistym centrum dzie-
cięcego wszechświata, miejscem spotkań, 
zabawy, zawierania przyjaźni. tu, gdy tylko 
z pola widzenia znika nauczyciel, dzieci 
same wyznaczają swoje reguły. niekiedy 
są one surowe (za przepuszczenie gola nale-
żą się trzy kopniaki), ale wszyscy respektu-
ją je i szanują. kiedy bartek ma wymierzyć 
karnego kopniaka koledze i w pierwszej 
chwili nie bardzo ma na to ochotę, dzieci 
najwyraźniej mają świadomość, że za tą 
odmową kryje się osobisty uraz chłopa-
ka i niechęć do demonstrowania prze-
mocy. Mimo to ustalony rytuał musi być 
uszanowany, więc nawet przyszła „ofiara” 
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namawia bartka, by spełnił swoją powin-
ność. dzieci respektują nie tylko ustalo-
ne przez siebie reguły, szanują też sie-
bie nawzajem, co nie znaczy, że czasem 
nie dochodzi do sprzeczki czy bijatyki. 
są wobec siebie solidarne i lojalne. gdy 
bartek rezygnuje z gry w drużynie, kole-
ga mający zamiast niego założyć opaskę 
kapitana protestuje, bo to przecież bartek, 
a nie on, jest liderem zespołu. znają rów-
nież swoje sekrety i dochowują tajemnicy. 
współczują koledze, którego bije ojciec, ale 
nie okazują mu jawnie tego współczucia, 
bo rozumieją, że nie tego od nich oczeku-
je. przedstawiony w Męskiej sprawie świat 
dzieci jest zatem jedynym miejscem, w któ-
rym można liczyć na zrozumienie i akcepta-
cję. być może dlatego, że wstępu do niego 
nie mają dorośli.

S T Y L ,  K O N W E N C J A
Męską sprawę ogląda się jak dokument, 
mimo iż film ten dokumentem nie jest. 
akcja f i lmu rozgrywa s ię wyłącznie 
w autentycznych, starannie wybranych 
wnętrzach i plenerach. kamera bogumiła 
godfrejowa pozwala niektóre sytuacje 
obserwować, podpatrywać niejako z pew-
nego dystansu, który daje użycie długich 
obiektywów. kiedy indziej znów, filmując 
z ręki, autor zdjęć stawia widza niemal 
w środku zaistniałej sytuacji, pozwalając 
zajrzeć bohaterom w oczy, odczytać z ich 
twarzy wszystkie emocje. takie świadome 
nawiązanie do konwencji dokumentu czy-
ni film i opowiadaną w nim historię bar-
dziej autentycznymi i wiarygodnymi.
paradokumentalną poetykę przełamuje 

nieco zastosowany w filmie kolor. Męska 
sprawa została zrealizowana na taśmie 
czarno-białej, kopię wykonano jednak 
na pozytywie kolorowym, bez tzw. odbie-
lania, uzyskując barwę sepii i efekt zabru-
dzenia obrazu. autor zdjęć do Męskiej 
sprawy podkreślał, iż to zwłaszcza jemu 
zależało na takim efekcie, gdyż dodat-
kowo wzmocnił on dramatyzm opowia-
danej historii, a jednocześnie odróżnił 
film od innych produkcji realizowanych 
w konwencji dokumentalnej na taśmie 
czarno-białej. „czarno-biały film, tak 
samo jak fotografia, którą dalej upra-
wiam, jest zawsze ładniejszy niż koloro-
wy, szlachetniejszy – i to może być zbyt 
słodkie, stanowić przeszkodę w odbio-
rze”5 – powiedział bogumił godfrejow 
w jednym z wywiadów.
„Film Fabickiego jest jak dobra jednoak-
tówka (…), ale tak naprawdę jego isto-
ta zawiera się w (…) małych obserwa-
cjach na poziomie smutnych oczu psa 
bukieta i jego niezjedzonych kanapek. 
te małe szczegóły są ważne. także dla-
tego, że w nich najlepiej widać, czy reży-
ser kłamie, czy kłamie jego kamera i czy 
kłamią aktorzy grający w udawanej spra-
wie”6 – napisał tadeusz nyczek w recen-
zji filmu. istotnie, siła przekazu tego filmu 
tkwi nie tylko w ciekawym i umiejętnie 
skonstruowanym scenariuszu, ale tak-
że w jego doskonałej realizacji, w poje-
dynczych kadrach czy ujęciach o dużym 
ładunku znaczeniowym i emocjonalnym 
oraz w przekonującej grze dobrze popro-
wadzonych aktorów.

5  k. bielas, Dzieci nas biorą, „gazeta wyborcza – Magazyn” 2002, nr 12, s. 14-17.
6  t. nyczek, Chłopiec, twardziel i pies, „przekrój” 2002, nr 12, s. 50-51.
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K A I N  I  A B E L
synowie adama i ewy urodzeni po wygnaniu z raju, których historię przedstawia roz-
dział czwarty księgi Rodzaju. Opowiada o tym, jak kain zabił swojego młodszego bra-
ta i jak został za to ukarany, podaje także historię rodu kaina. synowie adama i ewy 
składali przed bogiem ofiarę: abel (pasterz) złożył najlepsze zwierzęta ze swej trzo-
dy, kain zaś (rolnik) – pierwsze plony swej ziemi. Jednak ofiara kaina nie uradowa-
ła boga. Rozgniewało to i zasmuciło kaina, który zamiast posłuchać pouczeń boga, 
że powinien składać ofiary takie, jakich pan od niego wymaga, zwabił swego brata 
na pole i zamordował go. karą dla bratobójcy stała się wieczna tułaczka. dokonując 
próby interpretacji opowieści o kainie i ablu, można uznać ją za wyraz następstw 
grzechu pierworodnego (szatan zwycięża nad kainem i ten dokonuje mordu z zawi-
ści). samych braci można natomiast uznać za symbole dwóch przeciwstawnych postaw 
moralnych. starszy brat to człowiek, który nie wypełnia bożych nakazów, kierujący 
się zazdrością, poddający się złości. Jego ponura, zapadła na skutek gniewu twarz jest 
objawem moralnego zepsucia, zapowiedzią czyhającego grzechu. natomiast młodszy 
z braci to człowiek obdarzony bożym błogosławieństwem, symbol dobra, które spo-
tyka się z prześladowaniem, niewinna ofiara, a także postać o cechach mesjańskich 
(znaczący jest fakt, iż abel był pasterzem). Odniesienia do historii kaina i abla poja-
wiają się także w nowym testamencie, między innymi w ewangeliach św. Mateusza 
(XXiii, 35) i św. Łukasza (Xi, 51), które traktują abla jako pierwszego męczennika. 
w Liście świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków można natomiast przeczytać, 
że ofiara złożona przez abla była cenniejsza dla boga niż ofiara jego brata, bowiem 
abel kierował się wiarą (Xi, 4). w innym miejscu tego samego listu mowa jest o tym, 
że chrześcijanie są oczyszczeni poprzez krew chrystusa, która woła o miłosierdzie 
mocniej, niż kiedyś krew abla wołała o pomstę (Xii, 24-25).

J O N A S Z
był izraelskim prorokiem żyjącym w Viii w. p.n.e. Jego losy opisane są w starote-
stamentowej Księdze Jonasza, której autorem miał być zresztą sam Jonasz. według 
księgi bóg nakazał mu udać się do miasta niniwa, gdzie prorok miał nawoływać ludzi 
do nawrócenia. Jonasz nie chciał wykonać tego zadania i postanowił uciec statkiem 
płynącym w przeciwnym kierunku. gdy jednak rozpętała się burza, Jonasz zrozumiał, 
że dzieje się to z jego powodu, i kazał wyrzucić się za burtę. sztorm ucichł, on zaś 
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został połknięty przez wielką rybę i spędził w jej brzuchu trzy dni. gdy udało mu 
się opuścić wnętrze ryby, postanowił spełnić misję wyznaczoną mu przez boga.

ETIUDA FILMOWA
krótki utwór filmowy, stanowiący ćwiczenie warsztatowe z zakresu reżyserii, sztuki 
operatorskiej, gry aktorskiej itp. choć służy przede wszystkim doskonaleniu techni-
ki, to jednak bywa często pełnowartościowym dziełem sztuki. do najlepszych krót-
kich utworów filmowych należy wielokrotnie nagradzana, dokumentalna miniatura 
Muzykanci (1961) kazimierza karabasza. niekiedy etiudy realizowane przez różnych 
twórców stanowią element jednego wspólnego projektu. przykładem może tu być 
złożony z trzynastu krótkich utworów film Solidarność, Solidarność…(2005), który 
powstał, aby uświetnić obchody rocznicy sierpnia 1980 roku.

ETIUDA SZKOLNA
Film fabularny lub dokumentalny o niewielkich rozmiarach, realizowany przez 
studentów szkoły filmowej w celu doskonalenia warsztatu, służący także jako ich 
dzieło popisowe, prezentowane na rozmaitych przeglądach i festiwalach. wiele 
etiud realizowanych przez studentów można traktować nie tylko jako szkol-
ne ćwiczenie, ale także jako interesujące i wykraczające poza ramy technicznej 
wprawki utwory. słynne stały się na przykład fabularne etiudy szkolne Romana 
polańskiego, takie jak: Morderstwo (1957), Rozbijemy zabawę (1957), Uśmiech 
zębiczny (1957) i Dwaj ludzie z szafą (1958). Również przedstawiciele młod-
szego pokolenia twórców polskiego kina mogą pochwalić się realizacją intere-
sujących filmów szkolnych, które dowiodły ich warsztatowej biegłości, ale tak-
że przyniosły im uznanie oraz liczne nagrody i wyróżnienia. warto wymienić tu 
choćby etiudy Leszka dawida: dokumentalną – Bar na Viktorii (2003) i fabularną 
– Moje miejsce (2004). 
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1 Jaki jest, twoim zdaniem, główny temat 
filmu Abel, twój brat?
2 do jakich motywów biblijnych nawią-
zuje w swoim filmie Janusz nasfeter?
3 Jak można zinterpretować tytuł filmu 
Janusza nasfetera?
4 co zwraca szczególną uwagę w kom-
pozycji i koncepcji plastycznej filmu Abel, 
twój brat?
5 dlaczego, twoim zdaniem, sławomir 

Fabicki nie zdecydował się na pokaza-
nie w filmie momentu, w którym głów-
ny bohater jest bity przez ojca?
6 dlaczego forma etiudy może stano-
wić wyzwanie dla twórcy filmu?
7 Jakie środowiska portretuje w swoim 
filmie Fabicki i co o nich mówi?
8 dlaczego Męską sprawę ogląda się 
jak film dokumentalny?

stanisław Janicki, Świat konfliktów naj-
trudniejszych. Rozmowa z Januszem 
Nasfeterem o filmie „Abel, twój brat”, 
„kino” 1970, nr 8
krystyna kuliczkowska, Dziecko, temat pięk-
ny i trudny. Rozważania o twórczości 
Janusza Nasfetera, „kino” 1973, nr 4
Mariusz Maniewski, Czysty ton, „kino” 
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barbara Mruklik, A jednak optymistycz-
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